
Basın Bülteni                        29 Temmuz 2020

KUZEY MARMARA OTOYOLU’NDA  SEVİNDİKLİ – TEM İZMİT KAVŞAĞI
AÇILIYOR 

Bu bayram trafik çilesi çekmeden sevdiklerinize konforlu ve güvenli bir şekilde
ulaşabilmeniz için, 29 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında Sevindikli - İzmit TEM Doğu

Kavşağı arası hizmete açık olacak. 28 Temmuz 23:59 - 1 Ağustos 23:59 arası İstanbul /
Ankara, 2 Ağustos 00:00 - 4 Ağustos 23:59 arası Ankara / İstanbul yönlerinde trafik akışı

sağlanacak.

Ege Marmara ve İç Anadolu’yu birbirine kesintisiz bağlayan 400 km uzunluğundaki Kuzey 
Marmara Otoyolu’nun Asya yakasındaki çalışmaları son hızla devam ediyor. 6 adet kavşağı ile
35,4 km uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu’nun önemli bir ayağı olan Sevindikli Kavşağı-
İzmit Kavşağı arasını hizmete açarak İstanbul ve Kocaeli arasındaki trafiği rahatlatılması 
hedefleniyor. 

Asya  ve  Avrupa  kıtasını  birbirine  bağlayan  Kuzey  Marmara  Otoyolu,  ülkemizin  en  büyük
sanayi bölgelerini barındıran Marmara Bölgesi’nin ulaşımını rahatlatacak yüksek standartlı,
güvenli, kaliteli ve kesintisiz bir ulaşım yatırımıdır. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 4 şeritli en
uzun 4150 m’lik tüneli ise dünyanın en geniş tüneli olma özelliğini taşımaktadır. 

Kuzey Marmara Otoyolu’nun ana mühendislik yapıları, viyadük, tünel, üst geçitler, alt geçitler
ve menfezlerdir. Buna göre; projenin Avrupa kesimlerinde toplamda 14 viyadük, 37 köprü, 3
tünel, 19 üstgeçit, 43 altgeçit ve 118 adet menfez; Asya kesimlerinde ise toplam 16 viyadük,
106 köprü, 5 tünel, 54 üstgeçit, 53 altgeçit ve 481 adet menfez yapılmaktadır. 

Tekirdağ ve Sakarya arasında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı bağlantı
yolları  ile  birleşen  otoyol  güzergahımız,  mevcut  ulaşım ağları  ve  özellikle  İstanbul  Boğazı
geçişlerinde kapasitenin üzerinde olan trafik yükünü önemli ölçüde azaltacaktır. Artan yakıt
tüketimi, araç bakımı ve onarım giderleri gibi ekonomik kayıplar, trafik yoğunluğunun neden
olduğu gürültü, çevre kirliliği ve emisyon salınımı en aza inecektir.

Kuzey Marmara Otoyolu Hakkında

Avrupa yakasında Avrupa Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş. ve Asya Yakası’nda KMO Anadolu Otoyolu İşletme A.Ş.
olarak iki ayrı görevli şirketten oluşan Kuzey Marmara Otoyol İşletmesi, güçlü işletme kadrosu ve iş birliği içinde
olduğu Türkiye’nin lider markaları ile hizmet veriyor. Akıllı ulaşım sistemleri, ileri teknoloji bakım ekipmanları ve
ücret  toplama  sistemleri  ile  Kuzey  Marmara  Otoyol  Projesi,  iki  kıta  arasında  transit  taşımacılığın  kavşak
noktalarından biri olarak faaliyet gösteriyor ve İstanbul trafiğinin rahatlamasına katkı sağlıyor. Tüm güzergah
Ana Kontrol Merkezi’nden 7/24 izlenirken otoyolun tüm İşletme, Bakım ve Operasyon faaliyetleri yıl boyunca
Kuzey Marmara Otoyolu Görevli Şirketleri’nin İşletme ekipleri tarafından yürütülüyor. 


